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BKV Zrt.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
A jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1980 Budapest, Akácfa u. 15.
Cégjegyzékszám:
01-10-043037
Adószám:
12154481-4-44
Csoport azonosító:
17781372-5-44
mint eladó ( a továbbiakban: Eladó),
másrészről a
….
Székhely:….
Cégjegyzékszám: ….
Adószám: ….
mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

[RL1] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

(a továbbiakban együttesen: Felek)
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1.

1.2.

Az Eladó eladja, a Vevő megveszi az Eladó kizárólagos tulajdonát képező . db selejtezett
autóbusz/trolibusz/villamos/metró kocsi, „Termékként tovább nem használható
járművek” megnevezésű, 16 01 04* kódszámú járműhulladékát (a továbbiakban:
Járműhulladék) jelen Szerződésben foglalt feltételekkel.

[RL2] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

Tételes adatok:

[RL4] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

Volt frsz.
vagy
pályaszám

Típus

Alvázszám

Becsült súly
(kg)

Vételár
(Ft)

1.3.

A Vevő kijelenti, hogy az eladás tárgyát képező Járműhulladék/ok állapotáról, tárolási
helyéről tudomással bír, az/okat előzetesen megtekintette.

1.4.

A Járműhulladék/ok az Eladó raktári készletét képezi/k, cikkszám …………..,
megnevezése: „Termékként tovább nem használható járművek”, kódja 16 01 04*. Vevő
kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Járműhulladék/ok a hulladékjegyzékről szóló
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján veszélyes hulladékok kategóriába tartozik/nak.
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A Felek megállapodnak abban, hogy az adásvétel a becsült súlyok tényleges súlyként való
elfogadásával történik, összesen …… kg, …….Ft/kg egységáron.
A Vevő rendelkezik a 16 01 04* kódszámú veszélyes hulladékra kiadott szállítási
/begyűjtési/előkezelői/kezelői/kereskedelmi hatósági engedéllyel, melynek érvényességi
ideje 20… ……….… Az engedély másolata jelen Szerződés 1. számú melléklete.

[RL6] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

[RL7] megjegyzést írt: A megfelelő alkalmazandó
[RL8] megjegyzést írt: Aktuálisan beírandó

2. VÉTELÁR, A VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA
2.1.

2.2.

A Szerződésben megvásárolt Járműhulladék vételára (a továbbiakban: Vételár)
……….Ft, azaz …………………………….. forint, amelyről az Eladó a Szerződés
mindkét Fél által történő aláírását követő két munkanapon belül számlát (a továbbiakban:
Számla) állít ki a Vevő részére. A Vevő a Vételárat, a Számlán feltüntetett számlaszámra, a
Számla kiállításától számított 8 napon belül banki átutalással köteles kiegyenlíteni.

[RL9] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

Az ÁFA megfizetésének kötelezettsége - a hatályos jogszabályok alapján - a Vevőt terheli.
3. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

3.1.

Átadási telephely, átadó (a továbbiakban: Átadó):
Telephely megnevezése: BKV Zrt. ....
Telephely címe: ….
Átadó neve: ….
Átadó telefonszáma: ….
Átadó e-mail címe: ….

3.2.

A Vevő köteles, a Szerződés mindkét Fél által történt aláírását követő 3 munkanapon belül,
az Eladó Átadójával megállapodni az elszállítás ütemezéséről.

3.3.

A Vételár fizetési határidőn belül történő kiegyenlítése feltétele a Járműhulladék Vevő
részére történő átadásának.

3.4.

Az átadás-átvétel véghatárideje: …………………

3.5.

Az Átadó szállítmányonként köteles szállítólevelet és kapubárcát kiállítani a Vevő részére.

3.6.

Az átadás során a szállíthatóvá tétel, rakodás és a szállítás feladatai, valamint ezek összes
költsége a Vevőt terheli.

3.7.

A szállításhoz a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és az ADR (Accord européen relatif au transport
international des marchandises Dangereuses par Route) előírásainak megfelelő „SZ”
szállítási lapot a Vevőnek kell biztosítania.
4. SZERZŐDÉSSZEGÉS

4.1.

Ha a Vevő jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, vagy ha a Járműhulladékot a Szerződés 3.4. pontjában meghatározott
véghatáridő lejártáig nem veszi át és szállítja el, úgy az Eladó a Szerződést – írásban –
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azonnali hatállyal felmondhatja. A Szerződés felmondását követően az Eladó jogosult
másik vevővel szerződést kötni.
4.2.

A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Vevőt – amennyiben a Vételár kifizetése,
valamint az átvétel és az elszállítás elmaradása olyan okból következett be, amelyért felelős
– a Vételár 10%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér (a továbbiakban: Kötbér) terheli.

4.3.

Az esedékessé vált Kötbér után a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

4.4.

A már kifizetett Vételárral a Felek elszámolnak egymással, a meghiúsult Szerződés miatt a
megfizetett Vételárból az Eladó a Kötbért visszatartani jogosult.

4.5.

A Vevő az Eladó azonnali hatályú felmondása esetén sem kár-, sem pedig más
költségtérítésre nem jogosult.
5. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME

5.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy
azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tényt,
tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet –
beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is –, amelyek nem közismertek
vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen
hozzáférhetők és amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal
való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más
jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné,
vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban:
Titok) kötelesek kezelni.

5.2.

A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan
megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra,
illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek
hozzáférhetővé sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

5.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük
jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti
titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.

5.4.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból történő
megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a
titoktartási kötelezettség.

5.5.

A Felek tudomással bírnak róla, hogy az Eladó az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján helyi önkormányzati
közfeladatot ellátó szervnek minősül, s mint ilyen, a kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak
minősül.
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6. ÉRTESÍTÉSEK
6.1.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli
értesítést a Felek mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott,
tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3.
(harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a tértivevény szerint a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, a címzett ismeretlen helyre
költözött, illetve az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

6.2.

A Felek rögzítik, hogy kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges
információról haladéktalanul – fax vagy e-mail útján – és szükség esetén írásban,
visszaigazolható módon (postai úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és
tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy
olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet
értesíteni.

6.3.

Kapcsolattartók:
Eladó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név: ….
Cím: ….
Telefon: ….
Email: ….

[RL12] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név: ….
Cím: ….
Telefon: ….
E-mail: ….

[RL13] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

7.2.

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés alapján felmerülő vitákat
elsősorban peren kívül – békés úton – igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános
hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

7.3.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi dokumentum:
- 1. számú melléklet: A Vevő környezetvédelmi hatósági engedélyének másolata

7.4.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
A Felek az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
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az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) a 4. cikk 7. pontja és 26. cikke
értelmében a jelen Szerződés megkötésében és teljesítésében résztvevő személyek
személyes adatai tekintetében megvalósuló közös adatkezelésről a következők szerint
rendelkeznek.
7.4.1. A Vevő kijelenti, hogy az Eladó honlapján
(https://www.bkv.hu/hu/tajekoztatas_adatkezelesrol_egyeb_ingoertekesites?jid=)
található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat
megismerte és azt, valamint a Felek közös adatkezelésére vonatkozóan a jelen
Szerződésben foglaltakat az annak megkötése és teljesítése során eljáró
munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró
egyéb személyekkel is ismerteti, és ennek megtörténtét az Eladó felé a mellékelt
Nyilatkozat aláírásával és megküldésével írásban visszaigazolja.
7.4.2. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő általi személyes adatkezelésére
vonatkozó, az Eladó rendelkezésre bocsátott, 2. pontban kifejtettek szerinti
információk ismertetése és visszaigazolása tekintetében az ott meghatározottak
szerint jár el.
7.4.3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a
továbbiakban: Érintett) a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során
bármely Félhez kérelemmel fordul, a teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a
másik Fél irányban az a Fél köteles eljárni, akinek az Érintett a munkavállalója, vagy
akinek érdek- és tevékenységi körében az Érintett eljár.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon Fél felé kívánja a
Rendelet III. fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, akinek munkavállalója,
vagy akinek érdek-és tevékenységi körében eljár, a Fél az Érintett megkeresését a
másik Félnek intézkedés céljából haladéktalanul továbbítja.
A Feleket együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban
meghatározott határidőben történő megválaszolásának biztosításában, az ehhez a
szükséges információk rendelkezésére bocsátásában, illetve a kérelem alapján
szükséges intézkedések megtételében.
7.4.4. A Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az érintettel szemben
fennálló egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban
rögzítik, hogy azt a Felet, aki a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból,
amelyért felelős, megszegi, az Érintett, illetve harmadik személy (pl. bíróság,
hatóság) felé kizárólagosan helytállni köteles. Abban az esetben, amennyiben az
Érintett a közös adatkezelésre tekintettel nem a jogellenesen eljáró, hanem a másik
Féllel szemben érvényesít bárminemű igényt (pl. kártérítés), vagy harmadik személy
a másik Fél számára ír elő kötelezést (pl. bírság), a jogellenesen eljáró Fél a másik
Félnek a személyes adatok megsértéséből eredő, igazolt költségeit – haladéktalanul
és teljes körűen – megtéríteni köteles.
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7.4.5. A fentieken túl valamennyi Fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket
azzal, hogy a Feleket e tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést, valamint mellékletét elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján
5 (öt) magyar nyelvű eredeti példányban – melyből 3 (három) példány Eladót, 2 (két) példány
Vevőt illet – jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 20.. ……………... „….„ napja

Budapest, 20.. ……………. „…. „ napja

[RL14] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő
[RL15] megjegyzést írt: Aktuálisan kitöltendő

.......…….................
NÉV
titulus

....................………
NÉV
titulus

.................................................
NÉV
titulus

Budapesti Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Eladó

[RL16] megjegyzést írt: A hatályos Aláírási Szabályzat
vonatkozó rendelkezése szerint.

…………………………..
Vevő

formázott: Balra zárt
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NYILATKOZAT

Alulírott, …... kijelentem, hogy Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal ........ szám alatt létrejött szerződéssel kapcsolatos adatkezelési
tájékoztatásban foglaltakat megismertem és azokat az érdek- és tevékenységi körömben
eljáró személyekkel is ismertettem.

…………….., 20...

hónap „….”. napja

aláírás
formázott: Balra zárt
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